
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

P R O C E S - V E R B A L  n r.  18/2021

Încheiat  astăzi,  11  octombrie  2021,  orele  1400,  cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt  prezenţi  12  consilieri  în  sala  de  ședințe  al  orașului  Covasna,  dl
consilier Enea Nicolae participă online la ședință.

Lipsesc consilierii: dl Bocan Ioan - Marcel, dl Neagovici Vasile – Cătălin,
dl Enea Nicolae și d-na Becsek Eva, întârzie dl consilier Jeszenovics Albert.

Participă  la  şedinţă:  primarul  orașului,  Gyerő  József,  șef  serviciu
administrație publică locală, d-na Ciurea Maria - Crina, administrator public, dl Para
Sandor.
           Consilierii  au fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția primarului nr.   345/2021, care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin
afişare la sediul propriu şi pe site-ul primăriei și comunicată consilierilor prin e-mail
la data de 7 octombrie 2021.

Dl  Primar  urează  bun  venit  tuturor  consilierilor  care  participă  la  şedinţa
extraordinară  a  consiliului  local  din luna  octombrie  2021,  care  se  desfășoară  cu
respectarea distanțării sociale în sala de ședințe al primăriei orașului Covasna.

Propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna octombrie 2021.
Se  propune  ca  președinte  de  ședință  pentru  luna  octombrie  dl  consilier

Molnar Janos.
Se aprobă propunerea cu 13 voturi „pentru”, unanimitate, după care se adoptă

Hotărârea nr. 125/2021
cu privire la alegerea președintelui de ședință

Dl președinte de ședință  prezintă  ORDINEA DE ZI a ședinţei aşa cum a
fost propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum urmează: 

            1.  Proiect de hotărâre  cu privire la acordarea unui mandat special
reprezentantului  oraşului  Covasna în  Adunarea Generală a Acționarilor
GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. pentru majorarea capitalului social şi
pentru aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al Societăţii.
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            2.  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  solicitării  modificării
contractului de finanțare nr. 315/16.08.2017 pentru implementarea proiectului
de  reabilitare  a  infrastructurii  rutiere  în  Stațiunea  Covasna,  COD  SMIS
119599.

Se  supune  la  vot  ordinea  de  zi,  care  se  aprobă  cu  13  voturi  „pentru”–
unanimitate.

Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în
Adunarea Generală a Acționarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. pentru
majorarea capitalului social şi  pentru aprobarea modificărilor la Actul
Constitutiv al Societăţii.

Dl Primar prezintă și detaliază referatul de aprobare arătând faptul că au fost
mai multe discuții ca in bugetul asociației să se prevadă o anumită sumă de bani
pentru dezvoltare. S-a propus ca fiecare membru al asociației să majoreze partea din
capitalul social în egală măsură, ca ponderea participanților să nu se modifice în
cadrul  asociației.  Se  propune  finanțarea  acelor  lucrări  neprevăzute,  care  apar  pe
timpul lucrărilor, cum s-a întâmplat în cadrul reabilitării celor 11 străzi. În măsura în
care se vor aduna sumele suplimentate,  se vor aloca sumele pentru lucrări. O să
aprobăm instituirea cotei de dezvoltare în cadrul tarifului, ca banii ce se vor strânge
să fie folosiți în interesul cetățenilor orașului Covasna.

Comisia  juridică şi  pentru  administraţia  publică  locală,  apărarea  ordinii
publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte
drepturi

–  AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,

administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
–  AVIZ FAVORABIL 
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

Intră în sala de ședințe dl consilier Jeszenovics Albert.

Discuții: Dl Fulop se interesează dacă această majorare merge direct la orașul
Covasna,  pentru că s-au făcut  mai  multe  majorări  de capital,  care  nu au fost  în
beneficiul  orașului  Covasna.  Consideră  că  nu  sunt  destul  de  informați  despre
demersuri, dacă se realizează ce s-a propus atunci este bine. Cota de dezvoltare o să
fie  introdusă  în  preț  sau  o  să  fie  scos  din  tarif,  se  știe  prea  puțin  despre
managementul acestei societăți. Celelalte localități, care sunt membre în adunarea
generală nu participă la majorarea capitalului social?
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Dl  Primar  răspunde:  toți  participă,  fiecare  membru  majorează  capitalul
social, în așa fel încât să nu se distorsioneze proporția participării la capitalul social.
Într-adevăr au fost momente că sumele alocate ca majorare la capital social nu s-au
întors la orașul Covasna, vezi situația municipiului Târgu Secuiesc. S-a mai făcut o
majorare  când  am intrat  cu  clădirea  fostei  maternități,  unde  s-a  făcut  o  eroare
materială, fiind transferat toată clădirea, nu doar parterul, dar este în curs clarificarea
situației.  Acum trebuie  avut în vedere faptul  că  pe POR mai  multe  UAT-uri  au
nevoie de fonduri pentru investiții. 

Cota de dezvoltare nu are cum să fie introdusă în tarif și prețul apei să fie
același. Mai mult ca sigur se va propune majorarea tarifului apei, mai ales pentru că
s-a scumpit totul în ultima perioadă, se impune și rectificarea valorii materialului de
construcții. Ceea ce se va face cu cota de dezvoltare va fi în plus, dar trebuie să fim
convinși că suma se va întoarce la orașul Covasna. Banii pe care îi dăm acum este
pentru reabilitarea străzii Iustinian Teculescu (schimbarea țevii de aducțiune a apei),
nu dăm direct banii, ci majorăm capitalul social.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu  12  voturi ,,pentru”, d-nii consilieri Fulop Csaba și
Ferencz Botond se abțin de la vot, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 126/2021
cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna

în Adunarea Generală a Actionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.
pentru majorarea capitalului social şi pentru aprobarea modificărilor la Actul

Constitutiv al Societăţii

             Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  solicitării  modificării  contractului  de  finanțare  nr.
315/16.08.2017  pentru  implementarea  proiectului  de  reabilitare  a
infrastructurii rutiere în Stațiunea Covasna, COD SMIS 119599.

            Dl Para prezintă raportul de specialitate: având în vedere creșterea prețurilor
pentru materialele  de construcții,  reglementat  prin OG nr.  15/2021 și  prin OUG
1306/2021, în cadrul acestui proiect executantul a depus o cerere prin care solicită
ajustarea prețurilor. Cererea a fost analizată și de către dirigintele de șantier și este
conform  OG.  În  metodologie  este  prevăzută  obligativitatea  încheierii  unui  act
adițional la contract, trebuie analizat de unde se poate acoperi această cheltuială.
Din  suma  solicitată  de  executant  la  ajustare  suma  de  806.511,32 este  valoarea
eligibilă disponibilă, restul devine cheltuială neeligibilă. Există un act normativ în
dezbatere, ca aceste cheltuieli să devină eligibile.
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             Dl Primar: nu știu ce se va întâmpla cu aceste proiecte cât nu avem un
Guvern, cu siguranță trebuie să acoperim noi această sumă. Până atunci sperăm că
se va rezolva și criza guvernamentală și se va aproba proiectul de act normativ.

Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț

–  AVIZ FAVORABIL
Comisia  juridică şi  pentru  administraţia  publică  locală,  apărarea  ordinii

publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte
drepturi

–  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 127/2021
privind aprobarea solicitării modificării contractului de finanțare nr.

315/16.08.2017 pentru implementarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii
rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599.

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 14.30.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL
      MOLNAR JANOS                             AL ORAȘULUI COVASNA

                                                                        ENEA VASILICA
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